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Neste artigo pretendemos enquadrar no tempo alguns dos desenvolvimentos teóricos e dos 

estudos empíricos que mais contribuíram para a evolução da Teoria Financeira ao longo do 

século XX, nomeadamente a Teoria da Carteira de Markowitz, o modelo CAPM de Sharpe, 

Lintner e Mossin, a Teoria da eficiência dos mercados de Fama, a Teoria da Arbitragem de 

Ross, a fórmula de Black-Scholes, as distribuições leptocúrticas de Mandelbrot, os modelos 

ARCH de Engle, etc.  

1. A pré-história da eficiência dos mercados 

Entre 1920 e 1950, os fundamentalistas e os técnicos eram os dois principais grupos de 

analistas dos mercados financeiros. Nos anos 50 emergiu um terceiro grupo: os quânticos ou 

analistas quantitativos, seguidores de Louis Bachelier. Este grupo, apesar de pôr em causa a 

validade das duas análises anteriores na previsão das taxas de rendibilidade dos activos 

financeiros, tinha mais afinidades com os fundamentalistas pelo facto de basearem as suas 

análises no comportamento racional dos investidores. 

Os primórdios da análise técnica 

Para os analistas técnicos Dow (1900), Magee e Edwards (1954), é possível prever as 

variações futuras no preço dos títulos, analisando de forma apropriada a informação passada 

sobre os preços e os volumes transaccionados: a variação do preço num período está 

relacionada com as variações ocorridas em períodos anteriores.  

A análise técnica não tem fundamentos teóricos e alguns autores propõem vários tipos de 

justificação para este tipo de análise, onde se destacam os de natureza psicológica: as 

tendências existem por causa do instinto conformista dos investidores, que uns após outros, 

decidem comprar uma acção cujo preço está a crescer e eles próprios sustentam a tendência 

(Aftalion e Viallet, 1977).  

Os primórdios da análise fundamental  

Até aos anos 50, o paradigma teórico dominante da Teoria Financeira na avaliação de 

activos admitia a heterogeneidade das expectativas entre os investidores e valorizava a 

investigação sobre as variáveis determinantes do valor fundamental.  



Para Graham e Dodd (1934) e Williams (1938), cujos trabalhos constituem um progresso 

na avaliação dos activos financeiros, o valor intrínseco ou fundamental de um título é igual à 

soma do valor actualizado dos cash-flows que o detentor do título deverá receber no futuro e o 

preço corrente dos títulos deverá variar em torno dos valores fundamentais. Um analista 

fundamental recomenda a compra (ou venda) de um título quando o preço está abaixo (ou 

acima) do seu valor fundamental, na expectativa de que o investidor possa realizar uma    

mais-valia quando o preço do título se aproximar do valor fundamental.  

A versão passeio aleatório da eficiência dos mercados  

Até meados da década de 60 a eficiência dos mercados estava associada à teoria do 

passeio aleatório: a teoria do passeio aleatório tornou-se, sob o impulso de Fama, teoria dos 

mercados eficientes (Aftalion e Viallet, 1977). A partir de 1965 a eficiência dos mercados 

passou a estar associada ao modelo martingale.  

Para a teoria do passeio aleatório os preços não têm memória: as variações nos preços 

dos activos financeiros devem ser totalmente imprevisíveis e para Fama (1965) são variáveis 

aleatórias temporalmente independentes e identicamente distribuídas (IID).  

Os primeiros trabalhos em favor do passeio aleatório foram realizados essencialmente por 

estatísticos (Cowles, 1933 e 1944 e Working, 1934) e apresentaram conclusões inesperadas: a 

sequência de variações sucessivas no preço das acções e das mercadorias analisadas tinham 

a natureza de um passeio aleatório, isto é, as variações eram aleatórias e independentes e, por 

conseguinte, não podiam ser antecipadas. Os resultados obtidos punham em causa a 

perspectiva tradicional de que os preços tinham ritmos, tendências e ciclos que podiam ser 

utilizados para prever o seu comportamento futuro. Contudo, nem economistas nem 

investidores deram grande ênfase aos resultados obtidos e a pesquisa neste campo não teve 

desenvolvimentos significativos até ao início da década de 50. 

Em 1953, o trabalho de Kendall abriu a era moderna da pesquisa na evolução dos dados 

de natureza financeira. Kendall analisou os registos semanais dos preços de dezanove acções 

entre 1928 e 1938, a média mensal dos preços do trigo no mercado de Chicago entre 1883 e 

1934, os preços do algodão no New York Mercantile Exchange no período 1816-1951 e, para 



surpresa geral, não conseguiu detectar ritmos, tendências ou ciclos nos preços, tendo 

concluído que os valores das sucessões cronológicas analisadas pareciam ser gerados como 

se ... the Demon of chance drew a random number ... and added it to the current price to 

determine the next ... price. Ou seja, os preços pareciam comportar-se segundo um passeio 

aleatório. 

Estes resultados, no entanto, já tinham sido antecipados por Louis Bachelier (um 

matemático francês) em 19001 na sua tese de doutoramento, apesar de só terem sido 

divulgados 60 anos mais tarde. Bachelier realizou um estudo empírico sobre as obrigações do 

Tesouro francês, tendo chegado à conclusão que o comportamento dos preços era consistente 

com o modelo do passeio aleatório. Além disto, Bachelier desenvolveu muitas das 

propriedades matemáticas da contrapartida em tempo contínuo do passeio aleatório, hoje 

designada por movimento Browniano (Brownian motion), que se pensava terem sido 

descobertas mais tarde na Física2 por Albert Einstein num artigo de 1905.  

Os estudos empíricos de Roberts (1959), Osborne (1959), Granger e Morgenstern (1963) e 

Fama (1965) bem como a compilação de trabalhos em Cootner (1964) contribuíram também 

para a validação da hipótese do passeio aleatório.  

O trabalho de Fama (1965) foi sem dúvida o mais marcante, depois do contributo inicial de 

Bachelier. Fama analisou as cotações diárias dos trinta títulos do índice Dow Jones Industrial 

Average no período 1957-1962, tendo chegado a duas conclusões importantes, ambas em 

favor do passeio aleatório:  

� As variações no logaritmo dos preços para intervalos de um, quatro, nove e dezasseis 

dias não evidenciavam relações de dependência estatisticamente significativas para a 

generalidade das acções, podendo admitir-se a hipótese da independência do modelo 

do passeio aleatório;  

� As variações no logaritmo dos preços eram identicamente distribuídas mas, ao 

contrário dos autores referidos anteriormente, e tendo em conta o carácter leptocúrtico 

das distribuições empíricas das acções analisadas, uma distribuição de Pareto estável 

com expoente característico inferior a dois, tal como defendera Mandelbrot (1963), era 



mais adequada do que a distribuição normal3 para descrever as variações no logaritmo 

dos preços das acções analisadas.  

O trabalho de Fama foi tão importante entre os académicos, que o modelo do passeio 

aleatório foi adoptado para descrever a generalidade dos preços dos activos financeiros. 

A versão martingale da eficiência dos mercados 

Até meados da década de 60 admitia-se que o comportamento do preço das acções e de 

outros preços especulativos podia ser bem explicado pelo modelo do passeio aleatório (Fama, 

1965). Como consequência, entendia-se que se um mercado fosse eficiente, isto é, se os 

preços reflectissem em cada momento toda a informação disponível, o comportamento dos 

preços dos títulos nele transaccionados deveria obedecer à lei do passeio aleatório. 

Contudo, o princípio fundamental sobre o comportamento dos preços que estava 

subjacente nos estudos empíricos realizados (nomeadamente o de Bachelier) era o de que a 

especulação deveria ser um “jogo equilibrado”4 e, por conseguinte, o valor esperado para o 

lucro de um especulador deveria ser nulo. 

Com o desenvolvimento da teoria dos processos estocásticos, chegou-se à conclusão que 

o processo implícito neste princípio era um martingale e não um passeio aleatório tal como 

supuseram Kendall e outros: enquanto os economistas anteriores a Mandelbrot e Samuelson 

(ambos em 1965) tentavam fornecer justificações económicas para o passeio aleatório, o que 

os seus argumentos implicavam era um modelo mais geral (Fama, 1970). E, portanto, muita da 

evidência empírica na literatura sobre o passeio aleatório pode ser interpretada como testes ao 

modelo martingale5. 

Um dos factos estilizados das distribuições empíricas dos dados de natureza económica e 

financeira são os chamados clusters de volatilidade, isto é, a períodos de elevada (reduzida) 

volatilidade sucedem-se geralmente períodos de volatilidade semelhante, havendo uma 

tendência para a volatilidade se concentrar em certos períodos de tempo (Mandelbrot, 1963). 

Formalmente, pode-se representar este comportamento utilizando um modelo em que os 

valores sucessivos da variância condicionada das taxas de rendibilidade estão positivamente 

correlacionados. 



Tal situação é consistente com um modelo martingale mas é incompatível com o modelo do 

passeio aleatório pois, para além de exigir a independência no valor esperado condicionado 

das taxas de rendibilidade, o passeio aleatório pressupõe também a independência nos 

momentos condicionados de ordem superior a um. Quer isto dizer que apenas o modelo 

martingale admite a previsibilidade na variância condicionada das taxas de rendibilidade e isso 

não contradiz a natureza martingale de um mercado eficiente. 

Por ser menos restritivo quanto à relação entre as observações geradas por um processo 

estocástico, e tendo em conta o comportamento observado das taxas de rendibilidade (em 

termos de volatilidade6, por exemplo) considerou-se, depois do contributo de Samuelson em 

1965, que o modelo martingale era mais adequado para descrever as taxas de rendibilidade 

dos activos financeiros.  

2. A hipótese da eficiência dos mercados  

Um mercado financeiro é eficiente se o preço corrente dos títulos nele transaccionados 

reflectir toda a informação disponível (acontecimentos que já tiveram lugar ou que é possível 

antecipar) num determinado momento e se o preço se ajustar rapidamente quando surgirem 

novas informações que não foi possível prever.  

A hipótese da eficiência informacional dos mercados foi o suporte de toda a teoria 

financeira clássica e apesar de já estar implícita no pensamento de alguns autores nas 

décadas anteriores (Kendall, Roberts, e Samuelson) apenas foi formalizada por Fama na 

década de 70. 

Para Fama (e já antes Roberts) os mercados financeiros podem apresentar três formas de 

eficiência, dependentes do tipo de informação que os preços dos títulos reflectem em cada 

momento. Assim, 

1. Na forma fraca da eficiência dos mercados, admite-se que a informação histórica sobre 

os preços e os volumes transaccionados de um qualquer título individual já está 

descontada no preço corrente e como tal não pode ser utilizada para elevar o ganho 

potencial de qualquer investidor; 



2. Na forma semiforte da eficiência dos mercados, os preços dos activos financeiros 

reflectem toda a informação pública disponível onde se incluem os dados históricos 

sobre o título e a informação relevante publicada sobre a empresa (anúncio de 

resultados, stock splits, emissão de novas acções, etc.), sobre os seus concorrentes e 

sobre a economia em geral; 

3. Quando os preços dos títulos reflectem toda a informação existente no mercado, 

incluindo a informação privada que deixou de pertencer a um grupo restrito de 

investidores fala-se em eficiência forte dos mercados.  

3. Os modelos clássicos da Teoria Financeira 

A Teoria da carteira  

A dificuldade em desenvolver modelos teóricos operacionais que pudessem ser utilizados 

na determinação do valor fundamental dos activos financeiros e que pudessem ser validados 

empiricamente, contribuiu para o surgimento de modelos de avaliação baseados na hipótese 

da eficiência dos mercados. Assim, neste paradigma admite-se que as cotações já reflectem 

em cada momento a melhor expectativa quanto ao valor fundamental dos títulos e as decisões 

de investimento devem orientar-se para a tomada de posições diversificadas, minimizadoras do 

risco, e não para a tentativa de procurar imperfeições nas cotações de mercado. 

O ponto de partida para o desenvolvimento de teorias no que concerne à relação entre o 

risco e a rendibilidade e baseadas na hipótese da eficiência dos mercados, é a Teoria da 

Carteira que teve origem no famoso artigo de Harry Markowitz: Portfolio selection, publicado 

em 1952 no Journal of Finance.  

A teoria pretendia ser um instrumental teórico e prático que permitisse aos investidores 

racionais e com aversão ao risco, a escolha de carteiras óptimas em termos de risco e de 

rendibilidade no pressuposto de que esses investidores pretendem maximizar a rendibilidade 

esperada da carteira, sujeitos de forma consciente a um determinado nível de risco. A escolha 

óptima tem lugar na fronteira eficiente, onde para cada nível de risco é possível encontrar a 

carteira com a maior rendibilidade esperada (e vice-versa). 



Para a aceitação da PT como teoria geral da escolha de activos, contribuíram ainda o artigo 

de James Tobin em 1958, Liquidity preference as behaviour toward risk, o desenvolvimento do 

modelo CAPM (década de 60) e a formalização por Fama da hipótese da eficiência dos 

mercados (década de 70): a teoria de Markowitz explica porque é que a diversificação reduz o 

risco e o modelo CAPM explica como é que os investidores se devem comportar se forem 

racionais (Peters, 1996).  

Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

O desenvolvimento do modelo CAPM costuma ser atribuído aos trabalhos independentes 

de Sharpe (1964), Lintner (1965) e Mossin (1966) e pretendia dar resposta à seguinte questão: 

se cada investidor gerisse os seus investimentos a partir da teoria da carteira de Markowitz e 

escolhesse uma das carteiras da fronteira eficiente, de que forma tal procedimento poderia 

afectar o preço (e a rendibilidade) dos títulos? Fama (1968) também costuma estar associado à 

criação do modelo, pois contribuiu para reconciliar os artigos de Sharpe e Lintner (Haugen, 

1997). 

O CAPM é o primeiro modelo proposto para explicar o preço dos activos financeiros e 

relaciona linearmente a rendibilidade esperada de um título (ou de uma carteira de títulos) com 

o risco sistemático, medido pelo coeficiente beta.  

O modelo de avaliação de opções de Black e Scholes  

A primeira fórmula para avaliar opções de compra, quando o prémio respectivo pode ser 

descrito por um movimento geométrico Browniano, foi desenvolvida por Bachelier em 1900 e 

pode ser considerada a precursora da fórmula de Black e Scholes (Shiryaev, 1999). Bachelier 

foi o primeiro a desenvolver uma análise matemática rigorosa sobre o preço das opções e 

forneceu argumentos em favor do investimento neste tipo de derivados. Contudo, a negociação 

em opções só foi institucionalizada com o desenvolvimento do modelo de Black e Scholes em 

1973.  

Para Black e Scholes era possível criar uma posição isenta de risco (hedging) através de 

uma opção assumindo uma posição em ambos: na opção e no título de que a primeira 



derivava. Graças a este modelo, as opções aumentaram de forma significativa em termos de 

variedade e de volume de negociação. 

O modelo da Teoria da Arbitragem (APT) 

A Arbitrage Pricing Theory (Stephen Ross, 1976) é um modelo mais geral do que o CAPM 

pois admite-se que as variações nos preços são explicadas por alterações inesperadas em 

vários factores sejam eles específicos a uma determinada empresa ou sector ou tenham um 

carácter mais geral podendo influenciar a performance de todas as empresas, como sejam as 

alterações na taxa de inflação, na produção industrial, nos prémios de risco e na estrutura de 

prazos das taxas de juros.  

O aparecimento da APT quase que coincide com a crítica de Richard Roll (1977) ao modelo 

CAPM. Roll demonstrou que os testes empíricos ao CAPM dependem da proxy utilizada para a 

carteira de mercado e que na versão original do modelo essa carteira era constituída por todos 

os activos com risco e não apenas por acções. Apesar disso, nos testes habituais ao modelo 

CAPM considera-se um índice de acções para proxy da carteira de mercado. Roll defendeu 

que nunca se poderá testar empiricamente o CAPM a menos que se considere a verdadeira 

carteira de mercado. 

A APT, tal como o CAPM, pressupõe que os mercados são eficientes, isto é, que não 

existem oportunidades de arbitragem. Ao contrário do CAPM, não se consideram como 

pressupostos da APT a aversão ao risco e a homogeneidade das expectativas dos 

investidores. Além disto, a APT admite que a rendibilidade dos activos pode ser influenciada 

por vários factores e não apenas pelo risco de mercado dos títulos. 

4. O excesso de curtose nas distribuições empíricas: primeira alternativa de modelização 
−−−− as distribuições de Pareto estáveis 

Um dos pressupostos da Teoria Financeira clássica é que as taxas de rendibilidade dos 

activos financeiros têm distribuição normal e esta hipótese não foi posta em causa até surgirem 

os trabalhos de Mandelbrot na década de 60.  

Para Mandelbrot (1963), a investigação científica anterior negligenciou a característica 

leptocúrtica da generalidade das distribuições empíricas dos dados de natureza monetária e 



financeira, subestimando a importância dos valores extremos quando se admite a hipótese da 

normalidade. Constatando uma maior massa de probabilidade nas abas e no centro da 

distribuição das variações logarítmicas no preço dos activos financeiros analisados, quando 

comparadas com a distribuição normal, Mandelbrot propôs pela primeira vez em 1963 uma 

família de distribuições leptocúrticas alternativas à distribuição normal (designadas por 

distribuições de Pareto estáveis, de que a distribuição normal é um caso particular) para 

modelizar as variações dos preços dos activos financeiros.  

Fama7 (1965) admitiu também, com base no estudo empírico realizado, que uma 

distribuição de Pareto estável com expoente característico inferior a dois, era mais adequada 

do que a distribuição normal para descrever as variações no logaritmo do preço das acções. 

O carácter leptocúrtico da generalidade das distribuições empíricas dos dados de natureza 

monetária e financeira e o teorema do Limite Central Generalizado (Feller, 1966) constituem as 

duas principais razões para a utilização deste tipo de modelos (Nolan, 2000).  

Ao longo do tempo têm surgido também vários desenvolvimentos teóricos em favor das 

distribuições de Pareto estáveis que contribuíram decisivamente para uma maior aceitação 

deste tipo de distribuições. De seguida referimos alguns dos contributos mais importantes.  

DuMouchel (1971) na sua tese de doutoramento apresentou pela primeira vez as tabelas 

estatísticas das distribuições de Pareto estáveis. Quanto à estimação dos parâmetros referimos 

os trabalhos de Fama e Roll (1968), Hill (1975), Koutrouvelis (1980), McCulloch (1986) e Nolan 

(2002) que desenvolveu o programa STABLE8 cuja versão mais recente (3.04) data de 

09/02/02. Ghose e Kroner (1995) estabeleceram a relação entre as distribuições de Pareto 

estáveis e os modelos tipo ARCH. Samorodnitsky e Taqqu (1994), Janicki e Weron (1993), 

Embrechts, Klüppelberg e Mikosch (1999) e Rachev e Mittnik (2000) constituem monografias 

muito completas sobre este tipo de distribuições.  

5. O excesso de curtose nas distribuições empíricas: alternativa às distribuições 
estáveis −−−− os modelos ARCH 

Apesar de já anteriormente vários autores terem admitido que os momentos das 

distribuições de ordem superior ou igual a dois podiam variar ao longo do tempo (Mandelbrot, 



1963 e Fama, 1965), só na década de 80 é que surgiram os primeiros modelos desenvolvidos 

explicitamente para descrever tal fenómeno.  

Os modelos tipo ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) são uma das 

ferramentas mais potentes para descrever o comportamento da variância das distribuições ao 

longo do tempo e constituem uma alternativa às distribuições leptocúrticas na modelização do 

excesso de curtose da maior parte das distribuições empíricas dos dados de natureza 

monetária e financeira. 

O modelo ARCH foi desenvolvido por Engle em 1982 e a partir daí admitiu-se que o 

excesso de curtose das distribuições empíricas podia não ficar a dever-se à existência de uma 

distribuição leptocúrtica fixa ao longo de todo o período, tal como defendera inicialmente 

Mandelbrot, mas podia ser o resultado de uma distribuição condicionada, provavelmente 

normal, em que a variância se altera ao longo do tempo e daí a designação de modelos de 

heterocedasticidade condicionada. 

O carácter inovador deste tipo de modelos está na distinção que propõem entre a variância 

condicionada e a variância não condicionada e na forma como definem a primeira. Enquanto 

que os modelos econométricos convencionais e os modelos tradicionais de sucessões 

cronológicas admitem por hipótese que a variância dos erros é constante (homocedasticidade), 

nos modelos ARCH restringe-se tal hipótese à variância não condicionada, admitindo-se que a 

variância condicionada pode variar ao longo do tempo e é uma função estocástica do seu 

passado, devendo por isso ser considerada a medida mais correcta para avaliar o risco dos 

activos financeiros.  

O desenvolvimento teórico mais significativo, depois do artigo de Engle em 1982, foi o 

modelo GARCH proposto por Bollerslev em 1986 e pretendia dar resposta a um dos maiores 

problemas do modelo ARCH: a necessidade de considerar um desfasamento muito elevado 

para se poder capturar a memória longa dos processos. Bollerslev considerou um parâmetro 

adicional, integrando também como factor explicativo a variância condicionada de períodos 

anteriores, permitindo capturar a memória a partir de um reduzido número de desfasamentos. 



O modelo EGARCH9 (Nelson, 1991) constituiu outro dos desenvolvimentos significativos 

para os modelos de volatilidade estocástica e pretendia ser a solução para dois problemas dos 

modelos GARCH.  

Por um lado, o modelo GARCH apenas considera a magnitude das variações sobre a 

volatilidade e não o respectivo sinal. Devido à constatação empírica (Black, 1976) de que as 

rendibilidades negativas predizem uma volatilidade mais elevada do que as rendibilidades 

positivas da mesma magnitude, Nelson introduziu no modelo um factor que permitisse 

distinguir o impacte de variações de sinal contrário na variância condicionada.  

Por outro lado, o modelo GARCH impunha restrições de não negatividade aos parâmetros 

que as estimativas obtidas nos estudos realizados nem sempre verificam. Ao considerar-se o 

logaritmo da variância condicionada, não é necessário impor restrições ao sinal dos parâmetros 

para assegurar a não negatividade da variância. 

Ao longo do tempo foram surgindo outros modelos: AARCH, NARCH, PARCH, STARCH, 

SWARCH, TARCH, COMPONENT ARCH, etc. aos quais fazemos apenas referência devido ao 

grande número e à forte relação com os três modelos anteriores10.  

6. Desenvolvimentos mais recentes 

Nos últimos anos o paradigma linear, baseado na hipótese da eficiência dos mercados, tem 

sido afrontado pelas conclusões de vários estudos empíricos que remetem para a existência de 

estruturas não lineares nos mercados financeiros. Em termos gerais podemos enquadrar os 

estudos mais recentes em quatro grandes grupos de conclusões. 

Os que continuam a admitir como válida a hipótese da eficiência dos mercados: Fama 

(1991), Willey (1992) e Pandey et al. (1998). 

Os que admitem que as taxas de rendibilidade dos activos financeiros evidenciam 

dependências não lineares que podem ser explicadas em grande parte pela presença de 

heteroscedasticidade condicionada e que os modelos tipo ARCH conseguem capturar: 

Abhyankar et al. (1995 e 1997), Philippatos et al. (1993), Hsieh (1989, 1991) e Brock et al. 

(1987, 1996). Neste grupo enquadram-se ainda os autores que propõem distribuições 

alternativas à distribuição normal para modelizar o efeito ARCH. As primeiras distribuições 



propostas foram a t-Student (Bollerslev, 1986) e a Generalized Error Distribution (GED) 

(Nelson, 1991). Mais recentemente, Mittnik e Paolella (2002) e Mittnik et al. (1998) concluíram, 

com base nos resultados empíricos obtidos, que uma distribuição de Pareto estável é mais 

adequada do que as três distribuições anteriores para modelizar a distribuição condicionada 

dos erros nos modelos de volatilidade estocástica. 

Os que consideram que as relações não lineares existem e que as taxas de rendibilidade 

podem ter sido geradas por alguma forma de caos determinístico, argumentando que os 

modelos de volatilidade estocástica tipo ARCH são incapazes de capturar toda a dinâmica não 

linear das taxas de rendibilidade: Eldridge e Coleman (1993), Scheinkman e LeBaron (1989), 

Frank e Stengos (1989) e Hinich e Patterson (1989). 

Os que admitem que a rejeição da hipótese IID pode ser atribuída às alterações estruturais 

na distribuição das taxas de rendibilidade, nomeadamente ao nível da variância não 

condicionada e à consequente não estacionaridade das sucessões cronológicas: de Lima 

(1997), Loretan e Phillips (1994) e Hsu, Miller e Wichern (1974). 

Para concluir importa referir que alguns autores advogam a necessidade de um novo 

paradigma (Peters, 1996) argumentando que os processos geradores dos dados de natureza 

económica e financeira são caracterizados por padrões de dependência não linear (Barnett et 

al., 1998). Contudo, e devido aos resultados pouco consensuais dos estudos empíricos, os 

partidários da não linearidade tipo caos, uma vez que a dependência na variância é compatível 

com o modelo martingale e com a hipótese da eficiência dos mercados, ainda não constituem 

um grupo coeso e suficientemente alargado de académicos e de profissionais para poder 

emergir como novo paradigma, depondo a hipótese da eficiência dos mercados. 
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NOTAS 
 
1 Extractos da tese são apresentados em Cootner (1964). 
2 Para Mandelbrot (1997) o primado histórico da física sobre as finanças vigorou até ao início da década 
de 60. Com a redescoberta do trabalho de Bachelier, deu-se início ao primado das finanças sobre a física. 
3 Em 1965 Fama admite afastar-se do quadro da distribuição normal, ao qual regressaria, no entanto, no 
início da década de 70. 
4 Fair game. 
5 Para Samuelson (1965) e LeRoy (1989) os modelos martingale e jogo equilibrado são dois nomes para 
a mesma caracterização de equilíbrio nos mercados financeiros. 
6 A volatilidade das variações dos preços num período está relacionada com a volatilidade ocorrida em 
períodos anteriores (Mandelbrot, 1963; Fama, 1965 e Engle, 1982). 
7 Por curiosidade refira-se que Mandelbrot foi o orientador da tese de doutoramento de Fama (1965) e que 
Fama orientou, entre outros, Blume (1968) e Roll (1970). 
8 Este software está disponível no site do professor John Nolan: http://www.cas.american.edu/~jpnolan. 
9 Exponential GARCH. 
10 Palm (1997) e Gourieroux (1997) constituem os surveys mais recentes dos modelos tipo ARCH. O livro 
Engle (1995) é uma colecção dos artigos integrais e mais importantes que foram escritos sobre os 
modelos tipo ARCH. 


